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تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بر
عملکرد کمی و کیفی ذرت ()Zea mays L.
Effect of chemical and biological nitrogenous and phosphorus fertilizers under
sugarcane compost consumption condition on quantitative and qualitative aspects of
)maize yield (Zea mays L.
اکبر طالب زاده ،1سید کیوان مرعشی
تاریخ دریافت1396/07/09 :

*2

تاریخ پذیرش1396/09/10 :
چکیده

بهمنظور تعیین مقدار مناسب مصرف کود های نیتروژنه و فسفره در شرایط کاربرد کمپوست نیشکر رقم  ،CP48-103این تحقیق بهصورت
طرح کرتهای نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد .عامل اول شامل مقادیر مختلف کود
شیمیایی و زیستی نیتروژنه در  3سطح شامل  -1تماماً از طریق نیتروکارا %25 -2 ،اوره  +نیتروکارا %50 -3 ،اوره  +نیتروکارا و عامل دوم شامل
کود شیمیایی و زیستی فسفره در  3سطح بهصورت  -1تماماً از طریق فسفات بارور %25 -2 ،2-سوپر فسفات تریپل  +فسفات بارور%50 -3 ،2-
سوپر فسفات تریپل  +فسفات بارور 2-بود .نتایج نشان داد که کودهای نیتروژنه و فسفره تأثیر معنیداری بر کلیه صفات مورد مطالعه شامل تعداد
ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت و عملکرد پروتئین داشتند .تأثیر
برهمکنش کود نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،وزن هزار دانه و عملکرد پروتئین ،معنیدار بود ولی بر سایر صفات تأثیر
معنیدار نداشت .بیشترین عملکرد دانه و عملکرد پروتئین مربوط به  %50کود اوره  +نیتروکارا و  %50سوپر فسفات تریپل  +بارور 2-به ترتیب
با  7476و  830کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه و عملکرد پروتئین مربوط به تیمار مصرف کود تماماً از طریق کود زیستی نیتروکارا
و بارور 2-به ترتیب با  4401و  329کیلوگرم در هکتار بود .نتایج کلی این آزمایش نشان داد که در شرایط کاربرد کمپوست نیشکر ،مصرف
کود نیتروژنه و یا فسفره از طریق شیمیایی توأم با کود زیستی در افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت تأثیر دارد و بیشترین تأثیر در شرایط %50
کود اوره  +نیتروکارا و  %50سوپر فسفات تریپل  +بارور 2-حاصل شد.

کلمات کلیدی :پروتئین ،کمپوست نیشکر ،عملکرد دانه ،کود بیولوژیکی ،کود شیمیایی.
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کرده و گیاه را قادر به جذب آنها مینماید (علیخانی و ثواقبی،

مقدمه
ذرت گیاهی از تیرهي گندم ( )Poaceaeمیباشد که به علت

 .)1392جایگزینی کود نیتروژن با کودهاي زیستی میتواند نقش

تنوع فوقالعاده در فرم ،کیفیت و عادت رشد در بخش وسیعی از

مهمی را در مدیریت زراعی بازي کند .نیتروژن یکی از عناصر

مناطق مستعد کشاورزي جهان مورد کشت و کار و بهرهبرداري

پرمصرف میباشد و نیاز گیاه به این عنصر بیش از سایر عناصر

قرار میگیرد .ذرت به علت باال بودن تولید محصول به لحاظ کل

است؛ به همین دلیل رایجترین میکرو ارگانیزمها در تولید کودهاي

مادهي خشک استحصالی و دانه ،داشتن ارزش غذایی متنوع در

زیستی میکرو ارگانیزمهاي تثبیتکننده نیتروژن مولکولی هوا

خصوص تأمین کربوهیدرات و روغن خوراکی و نیز بازده باالي

هستند .از جمله باکتريهاي تثبیتکننده نیتروژن ،ازتوباکتر و

مصرف آب در اقتصاد کشاورزي ملل مختلف از اهمیت ویژهاي

آزوسپیریلوم هستند ( .)Bashan and Holguin, 1997همچنین

برخوردار است (راشد محصل .)1380 ،مقدار ماده آلی (کربن

با مصرف کودهاي زیستی میتوان عالوه بر کاهش مصرف کود

آلی) در خاكهاي کشور بهجز شمال ،بسیار ناچیز بوده (کمتر از

شیمیایی سوپر فسفات تریپل ،هزینهها و آلودگیهاي

یک درصد) و با مقدار بهینه آن (سه درصد) فاصله زیادي دارد .با

زیستمحیطی را نیز کاهش داد که حرکتی در راستاي نیل به

مصرف روزافزون کودهاي شیمیایی و عدم برگشت بقایاي گیاهی

اهداف کشاورزي پایدار میباشد .در این میان ،کود بیولوژیک

به خاك و حتی سوزاندن آنها ،سالیانه از مقدار ماده آلی ناچیز

فسفر بارور  2با نقش مهمی که در انحالل برخی از عناصر از جمله

خاكهاي ایران کاسته میشود و خاك به کلوخههایی غیرقابل

فسفر دارد میتواند بهصورت تلفیق با کود فسفره جذب عناصر را

نفوذ و غیرقابل برگشت درمیآید .در چنین شرایطی ،استفاده از

تحت تأثیر خود قرار دهد .این کود حاوي دو نوع باکتري

شیوه مدیریتی مناسب با هر منطقه آب و هوایی میتواند در به اجرا

حلکننده فسفات از گونههاي پانتوآ آگلومرانس و سودوموناس

درآوردن اهداف مورد نظر تسریع به عمل آورد (میرزا شاهی و

پوتیدا میباشد که به ترتیب با استفاده از دو سازوکار ترشح

بازرگان.)1394 ،

اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول

در چند دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت ،تقاضاي

و در نتیجه قابل جذب شدن آن براي گیاه میگردند (ملبوبی و

روزافزون براي مواد غذایی ،استفاده مناسب از کودهاي شیمیایی و

همکاران .)1382 ،باکتريهاي حلکننده فسفات به کمک تغییر

بیولوژیکی در نیل به تولید حداکثر عملکرد مورد پیشنهاد

میزان اسیدیته اطراف خود و نیز کمک به فرآیندهاي آنزیمی،

قرارگرفته است .همچنین بروز مشکالت اقتصادي و زیستمحیطی

قادرند که فسفر نامحلول خاك را بهصورت اسیدهاي آلی فسفره

ناشی از اتالف کودهاي شیمیایی نیتروژنی در نتیجه فرآیندهایی

و فسفر سبک آزاد کرده و تحرك این عنصر را در خاك افزایش

چون تصعید آمونیاك ،دنیتریفیکاسیون و آبشویی نیترات سبب

دهند ( .)Saleh Rastin, 2001جرفی و همکاران ( )1395اظهار

شده است که کمپوستها و سیستمهاي بیولوژیکی تثبیتکننده

داشتند که بیشترین عملکرد دانه و وزن هزار دانه از کاربرد تلفیقی

نیتروژن بهعنوان بخشی از برنامههاي کشاورزي پایدار جایگزین

 50%کود شیمیایی نیتروژن به همراه  %100کود زیستی نیتروکسین

کودهاي شیمیایی گردند (راعی و همکاران .)1392 ،استفاده از

به دست آمد .بیاري و همکاران ( )Biari et al., 2011در بررسی

کمپوست در کشاورزي پایدار عالوه بر افزایش حمایت و فعالیت

اثر ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر گیاه ذرت بیان داشتند تلقیح با این

میکروارگانیسمهاي مفید خاك ،در جهت فراهمی عناصر غذایی

باکتريها عملکرد دانه را افزایش داد .یزدانی و همکاران

مورد نیاز گیاهان مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم محلول عمل نموده

( )Yazdani et al., 2010نشان دادند وزن بالل ،تعداد ردیف

و سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه زراعی میشود ( Arancon et

دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه ذرت با کاربرد

 .)al., 2004کمپوست نیشکر یک ماده آلی پیت مانند است که

باکتريهاي محرك رشد بهعنوان مکمل کودهاي شیمیایی افزایش

باعث نرمی بافت خاك و افزایش تهویه ،جذب رطوبت و ظرفیت

یافت .نورکی و همکاران ( )Nouraki et al., 2016گزارش

نگهداري آب میشود .کربن آلی موجود در کمپوست عناصر

دادند که کاربرد توأم  %25کود شیمیایی نیتروژنه به همراه %75

غذایی را به آرامی و بهطور یکنواخت در سیستم رشد گیاهی آزاد

کود زیستی ،بیشترین عملکرد دانه را در ذرت به همراه داشت .فرنیا
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و ترکمن ( )Farnia and Torkaman, 2015به این نتیجه

سوپر فسفات تریپل مطابق عرف منطقه به ترتیب  240و 100

رسیدند که بیشترین تعداد ردیف در بالل متعلق به اثر نیتروکارا و

کیلوگرم نیتروژن و فسفر خالص در هکتار بود که درصدي از آنها

بیشترین شاخص برداشت مربوط به شاهد بود .همچنین اثر کود

با توجه به نوع تیمار مورد استفاده قرار گرفت .نیتروژن خالص در

زیستی فسفره نشان داد که بیشترین تعداد ردیف در بالل مربوط به

 2مرحله بهصورت پایه و سرك در مرحله  4تا  6برگی همراه با

اثر کود زیستی بارور  2بود و بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل

آب آبیاري داده شد .کود سوپر فسفات تریپل نیز بهصورت پایه و

نیتروکسین در بیوسفر فسفات مشاهده شد .بابایی و همکاران

قبل از کاشت در زمین پخش شد .در این آزمایش کودهاي پایه

( )1394گزارش دادند که مصرف کمپوست ساده و غنیشده

مطابق عرف منطقه به کمک دیسک در عمق توسعه ریشه (15-20

شهري به همراه  %50کودهاي شیمیایی میتوانند اثرات بهتري را

سانتیمتري) قرار داده شدند .در این آزمایش ،قبل از کاشت  30تن

در افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت نشان دهند .همچنین

در هکتار کود کمپوست حاصل از بقایاي نیشکر به زمین داده شد

کاربرد درازمدت کمپوست همراه با مقادیر کاهشیافته کود

(کمپوست نیشکر از کارخانه خوراك دام شهرستان شوشتر زیر

شیمیایی میتواند ضمن تأثیر افزایشی بر عملکرد و اجزاي عملکرد

نظر شرکت کشت و صنعت کارون تهیه گردید) .هر کرت داراي

ذرت ،موجبات مصرف کمتر کودهاي شیمیایی را نیز فراهم سازد.

 5خط کاشت ذرت رقم  S.C. 703به فاصله  0/75متر و به طول

با توجه به اینکه احتمال کمبود عناصر پرمصرف در شرایط

 9متر بود .فاصله بین دو کرت عمودي دو خط نکاشت و فاصله

مصرف کمپوست نیشکر به تنهایی وجود دارد ،کاربرد تلفیقی

بین دو کرت افقی دو متر در نظر گرفته شد .فاصله بین تکرارها 2

کودهاي شیمیایی و زیستی به همراه کمپوست نیشکر میتواند این

متر بود .بهمنظور تعیین عملکرد دانه ،برداشت بر اساس رطوبت %25

کمبود را جبران نماید .لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف

دانه و به مساحت دو مترمربع از خطوط میانی هر کرت صورت

کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژن و فسفر بر مؤلفههاي کمی

گرفت و پس از برداشت باللها در سطح برداشت نهایی ،محصول

و کیفی ذرت دانهاي در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بود.

دانه بهدستآمده توزین شد .پس از برداشت  10بالل بهطور
تصادفی از هر کرت ،تعداد ردیفهاي هر کدام از آنها شمارش

مواد و روشها

و میانگین آنها بهعنوان تعداد ردیف در بالل در نظر گرفته شد.

این پژوهش در تابستان سال  ،1395در مزرعه آزمایشی_

براي تعیین تعداد دانه در ردیف ،بهطور تصادفی  10بالل از کل

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،واقع در منطقه ویس،

باللهاي برداشتشده در هر کرت جدا و دانههاي تمام ردیف

در شمال شرقی اهواز با عرض جغرافیایی  31درجه و  29دقیقه

آنها شمارش گردید و میانگین آنها بهعنوان تعداد دانه در ردیف

شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و  54دقیقه شرقی با ارتفاع 15

در نظر گرفته شد .براي تعیین وزن هزار دانه در هر کرت آزمایشی

متر از سطح دریا اجرا گردید .جهت انجام آزمایش از خاك مزرعه

 500دانه بهطور تصادفی از عملکرد دانه شمارش و با دقت توزین

در عمق  0-30سانتیمتري نمونهگیري شد که نتایج در جدول 1

گردید و درصورتیکه اختالف آنها کمتر از  %6بود مجموع وزن

نشان داده شده است .این آزمایش بهصورت بلوكهاي خردشده

آنها بهعنوان وزن هزار دانه در نظر گرفته شد .براي تعیین عملکرد

در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا

پروتئین دانه در زمان برداشت نهایی ابتدا درصد نیتروژن دانه

گذاشته شد .عامل اول شامل مقادیر مختلف کود شیمیایی و زیستی

بهوسیلهي دستگاه کجلدال اندازهگیري شد و با ضرب نمودن آن

نیتروژنه در  3سطح شامل  -1تماماً از طریق نیتروکارا %25 -2 ،اوره

در ضریب  6/25میزان پروتئین موجود در دانه تعیین شد و سپس

 +نیتروکارا %50 -3 ،اوره  +نیتروکارا و عامل دوم شامل کود

عملکرد پروتئین دانه نیز از حاصلضرب درصد پروتئین در

شیمیایی و زیستی فسفره در  3سطح بهصورت  -1تماماً از طریق

عملکرد دانه تعیین گردید (پایگذار .)1378 ،تجزیهوتحلیل دادهها

فسفات بارور %25 -2 ،2-سوپر فسفات تریپل  +فسفات بارور،2-

و روش محاسبه نتایج با استفاده از برنامه آماري  SPSS 22و

 50% -3سوپر فسفات تریپل  +فسفات بارور 2-بود .کود زیستی

مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن در سطح احتمال  %5انجام

نیتروکارا و فسفات بارور 2-بهصورت بذرمال و محلولپاشی قبل

شد.

از کاشت مورد استفاده قرار گرفت .میزان مصرف کود اوره و
3
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جدول  -1نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه

عمق خاك (سانتیمتر)
Depth of soil
()cm
0-30

پتاسیم
K
)(ppm
196

Table 1. Physical and chemical properties of farm soil
درصد اجزاي خاك
عناصر
Percentage of soil
Elements
بافت خاك
components
شن
الي
رس
نیتروژن
فسفر
Soil texture
P
)(ppm
18.5

N
)(%
0.04

Silt
()%
49

Clay
()%
19

نتایج و بحث

Sand
)(%
32

Silty clay loam

اسیدیته
pH

7.15

شوري
Salt
)(ds/m

6

در بالل در شرایط کاربرد  %50کود سوپر فسفات تریپل  +کود

تعداد ردیف در بالل

بیولوژیکی بارور 2-و کمترین تعداد با  14ردیف در بالل در

نتایج نشان داد که اثر کود شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و

شرایط کاربرد کود بیولوژیکی بارور 2-به تنهایی حاصل شد

فسفره بر تعداد ردیف در بالل معنیدار بود اما در اثر متقابل کود

(جدول  .)3رضاپور و مجدم ( )1395گزارش دادند با افزایش

شیمیایی و زیستی از لحاظ آماري معنیدار نبود (جدول  .)2در

درصد کود سوپر فسفات تریپل در تلفیق با کود زیستی بارور، 2-

مورد تأثیر کاربرد کود بیولوژیکی نیتروژنه بیشترین تعداد ردیف

تعداد ردیف در بالل افزایش یافت .این در حالی است که سینگ

در بالل با تعداد  15/2ردیف در بالل در شرایط کاربرد  %50کود

و کاپور ( )Singh and Kapoor, 2007بیان نمودند که در زمان

اوره  +کود بیولوژیکی نیتروکارا و کمترین تعداد با  14ردیف در

تعیین تعداد ردیف دانه در بالل ،رقابت چندانی بین اجزاي دیگر

بالل در شرایط کاربرد کود بیولوژیکی نیتروکارا به تنهایی حاصل

جهت استفاده از مواد فتوسنتزي وجود نداشته و در نتیجه تعداد

شد (جدول  .)3به نظر میرسد فراهمی عناصر غذایی بهویژه

ردیف در بالل از یک پایداري نسبی برخوردار است و

نیتروژن از طریق افزایش سرعت رشد محصول بر تعداد ردیف در

بهعبارتدیگر این مؤلفه بهشدت تحت تأثیر عوامل ژنتیکی در گیاه

بالل مؤثر بوده است .زاید و همکاران ( )Zaied et al., 2007و

قرار دارد.

باصر کوچهباغ ( )1390اعالم کردند با افزایش کود نیتروژن تا 120

تعداد دانه در ردیف

کیلوگرم در هکتار به همراه تلقیح بذور با کود زیستی نیتراژین،

نتایج نشان داد که اثر کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه و فسفره

تعداد ردیف در بالل افزایش یافت .برومند و همکاران ()1391

بر تعداد دانه در ردیف معنیدار بود اما اثر متقابل کود نیتروژن و

گزارش دادند که تعداد ردیف در بالل با افزایش مصرف کود

فسفر از لحاظ آماري معنیدار نبود (جدول  .)2بیشترین تعداد دانه

شیمیایی افزایش پیدا کرد بهطوريکه بیشترین تعداد ردیف در

در ردیف در کاربرد کود شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه با تعداد

بالل با میانگین  15ردیف در بالل متعلق به تیمار مصرف کود

 34/8دانه در ردیف در شرایط کاربرد  %50کود اوره  +کود

شیمیایی بر اساس  %100میزان توصیه شده و کمترین آن با میانگین

بیولوژیکی نیتروکارا و کمترین تعداد با  31/1دانه در ردیف در

 14ردیف مربوط به تیمار عدم مصرف کود شیمیایی بود .آندري

شرایط کاربرد کود بیولوژیکی نیتروکارا به تنهایی به دست آمد

و همکاران ( )Andrei et al., 2001اعالم نمودند که باکتريهاي

(جدول  .)3به نظر میرسد که استفاده از مقادیر بیشتر نیتروژن در

ریزوبیومی بهواسطهي تولید هورمونهاي گیاهی ،بر رشد طولی

کاربرد تلفیقی با کود زیستی نیتروکارا سبب افزایش و بهبود رشد

ریشهها و افزایش سیستم ریشهاي در غالت افزوده و سبب افزایش

رویشی و زایشی ذرت شده و گیاه توانسته است ضمن ایجاد تعداد

سطح تماس ریشه با خاك و افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش

بیشتر واحد زایشی در هر بالل ،در انتقال مواد فتوسنتزي و تخصیص

تولید مواد فتوسنتزي در مرحله رویشی و اختصاص آن به اندامهاي

بهینه کربوهیدراتها به اندامهاي زایشی بهتر عمل نماید و در

زایشی شد که نتیجه آن افزایش تعداد ردیف در بالل بود .نتایج

نهایت منجر به افزایش تعداد دانه در ردیف گردد .در این خصوص

مقایسه میانگینها همچنین نشان داد که بیشترین تعداد ردیف در

ساریگ و همکاران ( )Sarig et al., 1998گزارش نمودند که

بالل در کاربرد کود شیمیایی و زیستی فسفره با تعداد  15/1ردیف

کمبود نیتروژن موجب متوقف شدن رشد اندام هوایی بهخصوص
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تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بر ...
دانهها میشود و این امر روي اجزاي تولید از جمله تعداد بالل،

دانه از لحاظ آماري معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین وزن هزار

تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف و اندازه دانه تأثیر منفی

دانه در شرایط کاربرد  %50کود اوره  +کود بیولوژیکی نیتروکارا

میگذارد .همچنین به عقیده کندي و تیچان ( Kennedy and

و  %50کود سوپر فسفات تریپل  +کود بیولوژیکی بارور 2-با وزن

 )Tychan, 1992افزایش تعداد دانه در ردیف بالل در همیاري با

 220گرم و کمترین آن در شرایط کاربرد کود تماماً بهصورت

کودهاي بیولوژیک نهتنها به دلیل تثبیت مقدار قابل توجهی از

زیستی با وزن  188گرم حاصل شد (جدول  .)4به نظر میرسد که

نیتروژن مولکولی اتمسفر است ،بلکه به دالیل دیگري مانند تولید

در شرایط مصرف کمپوست نیشکر ،کاربرد کودها تماماً از طریق

هورمونهاي محرك رشد در گیاه و کنترل فعالیت قارچهاي

بیولوژیکی به تنهایی کافی نبوده و براي بهبود اجزاء عملکرد،

بیماريزا میباشد .جاللی و همکاران ()Jalali et al., 2011

اضافه نمودن کودهاي شیمیایی در تلفیق با کودهاي زیستی اثر

گزارش نمودند که اثر تیمار نیتروژن بر تعداد دانه در هر ردیف

بهتري خواهد گذاشت .همچنین با افزایش مقدار کود نیتروژن در

بالل معنیدار بود و تیمار استفاده از  250کیلوگرم نیتروژن به همراه

کاربرد تلفیقی با کود زیستی نیتروکارا ،به دلیل افزایش شاخص

 100تن کمپوست در هکتار نسبت به سایر تیمارها ارجحیت داشت.

سطح برگ و فتوسنتز بیشتر ،آسیمیالت بیشتري به دانهها اختصاص

نتایج همچنین نشان داد که بیشترین تعداد دانه در ردیف در کاربرد

داده شد (مجیدیان و همکاران .)1387 ،جرفی و همکاران ()1395

کود شیمیایی و زیستی فسفره با تعداد  34/3و  33/5دانه در ردیف

بیان کردند که بیشترین وزن هزار دانه ذرت در شرایط  %50کود

به ترتیب در شرایط کاربرد  %50و  %25کود فسفاته  +کود

شیمیایی نیتروژن و کود زیستی نیتروکسین حاصل شد .وزن هزار

بیولوژیکی بارور 2-و کمترین تعداد با  31/6دانه در ردیف در

دانه مستقیماً تحت تأثیر جریان مواد فتوسنتزي بعد از گردهافشانی

شرایط کاربرد کود بیولوژیکی بارور 2-به تنهایی حاصل شد

میباشند و این مواد میتوانند از طریق فتوسنتز جاري گیاه و یا

(جدول  .)3بهعبارتدیگر نتایج نشان داد که کود فسفات باعث

انتقال مجدد مواد ذخیرهشده در ساقه و برگها تأمین شوند

افزایش میزان تلقیح و افزایش تعداد دانه در ردیف در ذرت شده

(احمدي و بحرانی .)1388 ،افزایش وزن هزار دانه با توجه به

است و این افزایش در شرایط کاربرد تلفیقى کود زیستی و

افزایش طول دوره پر شدن دانه قابل توجیه است و میتواند بیانگر

شیمیایی در مقایسه با کاربرد هر کدام از این کودها به تنهایی نتیجه

تأثیر باکتريها در افزایش رشد گیاه و افزایش مقدار مواد

بهتر داشته است .به نظر میرسد دلیل این امر میتواند این باشد که

فتوسنتزي ذخیرهشده در طول مدت پر شدن دانه باشد (اکبري و

باکتريهاي محرك رشد از طریق فرآیندهاي مختلفی از قبیل

همکاران .)1388 ،رضاپور و مجدم ( )1395اظهار نمودند کاربرد

تثبیت نیتروژن ،تولید هورمونهاي محرك رشد و ترشح آنزیمهاي

درصد بیشتري از کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی

مختلف ،از قبیل آنزیم فسفاتاز و اسیدهاي آلی که موجب

بارور 2-باعث افزایش معنیدار وزن هزار دانه در ذرت شده بود.

محلولسازي فسفات و افزایش فسفات قابل جذب گیاه میشوند،

نورقلی پور و همکاران ( )1382گزارش دادند که در گیاهان تلقیح

اجزاء عملکرد گیاه از جمله تعداد دانه در ردیف را افزایش

شده با کود زیستی ،میزان تبادل مواد فتوسنتزي افزایش مییابد.

میدهند ( .)Vessy, 2003نارگ موسی و بلوچی ()1391

ضرابی و خلیلی ( )1389نیز در یک پژوهش نشان دادند که وزن

گزارش دادند که بیشترین تعداد دانه در ردیف در اثر  75کیلوگرم

هزار دانه در تیمارهاي تلقیح با ترکیب کودي باکتريهاي

در هکتار کود فسفاته و مابقی بارور 2-در ذرت مشاهده شد.

حلکننده فسفر ،قارچ مایکوریزا و  %50سوپر فسفات تریپل تحت

همچنین ثانی و همکاران ( )1386نشان دادند که در شرایط کاربرد

شرایط کم آبیاري باالتر از سایر تیمارها قرار گرفتند .همچنین ثانی

میکوریز و باکتريهاي حلکننده فسفات توأم با کود شیمیایی

و همکاران ( )1386هم نشان دادند ،در تیماري که میکوریزا و

فسفاته بیشترین تعداد دانه در ردیف حاصل میشود.

باکتريهاي حلکننده فسفات همراه با کود شیمیایی فسفاته به کار

وزن هزار دانه

رفته بود ،بیشترین وزن هزار دانه به دست آمد.

نتایج نشان داد که اثر کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه و فسفره

عملکرد دانه

بر وزن هزار دانه و اثر متقابل کود نیتروژن و فسفره بر وزن هزار
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نتایج نشان داد که اثر کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه و فسفره

نتایج نشان داد که اثر کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه و فسفره

و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه از لحاظ آماري معنیدار بود

و اثر متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیک از لحاظ آماري معنیدار

(جدول  .)2بیشترین عملکرد دانه در اثر  %50کود اوره به همراه

بود (جدول  .)2بیشترین عملکرد بیولوژیک در شرایط کاربرد %50

کود بیولوژیکی نیتروکارا و  %50کود سوپر فسفات تریپل به همراه

کود اوره  +کود زیستی نیتروکارا و  %50کود سوپر فسفات تریپل

کود بیولوژیکی بارور 2-با  7476کیلوگرم در هکتار و کمترین

 +کود بیولوژیکی بارور 2-با  16628کیلوگرم در هکتار و کمترین

عملکرد دانه در اثر تیمار تماماً کود زیستی نیتروکارا و بارور 2-با

عملکرد بیولوژیک در شرایط تماماً کود زیستی نیتروکارا و بارور-

 4401کیلوگرم در هکتار مشاهده شد (جدول  .)4احمد و همکاران

 2به تنهایی با  13398کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول .)4

( )Ahmad et al., 2010بیان داشتند که افزایش عملکرد دانه

در سطوح کودي تلفیقی ،وجود کود نیتروژن بیشتر در مراحل اولیه

تحت تأثیر کودهاي زیستی تثبیتکننده نیتروژن و فسفر به دلیل

رشد باعث افزایش رشد رویشی شده است و در مراحل بعدي نیز

افزایش فعالیت متابولیکی کودهاي زیستی که منجر به افزایش

آزادسازي نیتروژن و دیگر عناصر غذایی از کود آلی موجب بهبود

سرعت فتوسنتز خالص و همچنین تولید هورمونهاي محرك رشد

رشد زایشی گیاه گردید ،در نتیجه در تیماري که عناصر غذایی

توسط باکتري میباشد .در این آزمایش افزایش درصد

مورد نیاز در طول رشد بهصورت مطلوبی تأمین شده میزان عملکرد

کودشیمیایی نیتروژنه تا  %50و کاربرد تلفیقی آن با کود بیولوژیکی

بیولوژیک آن نیز باالتر بوده است .محققان با کاربرد سطوح کودي

نیتروکارا به علت افزایش در اجزاء عملکرد همچون تعداد ردیف

تلفیقی به نتایج مشابهی دست یافتند (.)Cheema et al., 2010

در بالل ،تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه ،توانست عملکرد دانه

استانکوا و همکاران ( )Stancheva et al., 1992نشان دادند که

را بهطور معنیداري افزایش دهد .جرفی و همکاران ( )1395نیز

در اثر تلقیح ذرت با کود زیستی آزوسپیریلوم به همراه کود

اعالم نمودند بیشترین عملکرد دانه ذرت در تیمار  %50کود اوره

نیتروژن ،وزن خشک بوته افزایش یافت .همچنین به نظر میرسد

به همراه کود زیستی نیتروکسین حاصل شد .ازآنجاکه کود

که افزایش در میزان فسفر محلول ،نقش مهمی را در افزایش

بیولوژیکی نیتروکارا داراي باکتريهاي تثبیتکننده نیتروژن است

عملکرد دارد که در این میان کود زیستی در تلفیق با میزان مناسب

لذا توان تثبیت زیستی نیتروژن ،گسترش سطح ریشه ،کمک به

کود فسفر شیمیایی ،مهمترین نقش را در رابطه با در دسترس قرار

جذب بهینه آب و عناصر غذایی و تولید هورمونهاي رشد و برخی

دادن فسفر بیشتر با توجه به محدودیت زمین آزمایش در باال بردن

ویتامینها کرده و رشد کمی و کیفی گیاه را تقویت میکند که

 pHخاك و رسوب سریع فسفر ایفا کرده است .هگد و همکاران

نتیجه آن بهصورت افزایش عملکرد نمایان میگردد (عجمی،

( )Hegde et al., 1999گزارش دادند که مصرف کود زیستی

 .)1392نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که کاربرد تلفیقی

فسفره موجب افزایش عملکرد بیولوژیکی در ذرت شد که این اثر

کود شیمیایی و زیستی فسفره و درصد بیشتري سوپر فسفات تریپل

را به افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه رشد بهتر گیاه نسبت

باعث افزایش بیشتر عملکرد به نسبت سایر تیمارها شد .به نظر

دادند.

میرسد قابلیت حل شدن فسفاتهاي غیرقابل حل توسط

شاخص برداشت

میکروارگانیسمها از طریق تولید اسیدهاي آلی ،کالت کردن

نتایج نشان داد که اثر اختالط کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه

اگزواسیدها از قندها و تبادل واکنشهایی در محیط رشد ریشه ،از

و فسفره بر شاخص برداشت معنیدار بود اما اثر متقابل آنها از

جمله سازوکارهایی است که این میکروارگانیسمها در افزایش

لحاظ آماري معنیدار نبود (جدول  .)2بیشترین شاخص برداشت

جذب عناصر غذایی و افزایش عملکرد دانه دارا میباشند (رضاپور

در کاربرد کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه با  %42در شرایط کاربرد

و مجدم .)1395 ،خاوري ( )1389هم در یک پژوهش نشان داد که

 50%کود اوره  +کود بیولوژیکی نیتروکارا و کمترین شاخص

بیشترین عملکرد دانه در تیمارهاي تلقیح با باکتريهاي حلکننده

برداشت با  %36در شرایط کاربرد کود بیولوژیکی نیتروکارا به

فسفر ،قارچ مایکوریزا و  %50سوپر فسفات تریپل حاصل میگردد.

تنهایی حاصل شده بود (جدول  .)3میتوان بیان نمود که تیمار کود

عملکرد بیولوژیکی

زیستی نیتروکارا با وجود تثبیت عناصر ضروري از کمپوست نیشکر
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تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بر ...
اما به علت عدم مصرف کود نیتروژن ،نتوانست عملکرد دانه

میزان پروتئین دانه تأثیرگذار باشند (سپیدهدم و رمرودي .)1394 ،با

بیشتري تولید نماید .لذا در کاربرد تلفیقی ،کود اوره با در اختیار

توجه به نتایج حاصله در مورد تثبیت نیتروژن و میزان نیتروژن پیکره

گذاشتن نیتروژن ضروري براي گیاه در ابتداي رشد و همچنین

گیاهی بین تیمارهاي مختلف و همچنین با توجه به نقش بنیادین

تبدیل عناصر آلی در کمپوست نیشکر به معدنی توسط

این عنصر در ساختمان اسیدهاي آمینه که پیشسازهاي پروتئین

میکروارگانیسمهاي کود زیستی نیتروکارا ،توانست عملکرد و

باشد میتوان چنین استدالل نمود که تیمارهاي وجود کود

شاخص برداشت باالتري تولید نماید .بیشترین شاخص برداشت در

بیولوژیک و یا تیمارهایی با میزان فسفر محلول بیشتر به علت جذب

کاربرد کود شیمیایی و زیستی فسفره با  %41در شرایط  %50کود

و فراهمی بیشتر نیتروژن در ساختار خود ،میزان پروتئین بیشتري را

سوپر فسفات تریپل  +کود بیولوژیکی بارور 2-و کمترین شاخص

دارا میباشند (رجالی و همکاران .)1393 ،بندانی ( )1392نشان داد

برداشت با  %37در شرایط کود بیولوژیکی بارور 2-به تنهایی

که استفاده از باکتريهاي حلکننده فسفات باعث افزایش جذب

حاصل شده بود (جدول  .)3ازآنجاکه عنصر فسفر در عملکرد

نیتروژن در گیاه ماش میشود .بنابراین با افزایش کود شیمیایی

زایشی و دانهبندي گیاه نقش اساسی دارد ،لذا مصرف کود زیستی

فسفات ،محلولسازي بیشتر فسفر در تیمار وجود کود بیولوژیک،

بارور 2-بدون حضور سوپر فسفات تریپل نتوانست عملکرد دانه را

یکی از دالیل اصلی براي افزایش میزان نیتروژن و پروتئین گیاه

به نسبت عملکرد بیولوژیک بیشتر کند و شاخص برداشت کمتري

میباشد .مونیر و همکاران ( )Munir et al., 2007گزارش دادند

نسبت به سایر تیمارهاي تلفیقی داشت.

که بیشترین درصد پروتئین از سطح تلفیقی کود شیمیایی و آلی به

عملکرد پروتئین دانه

دست میآید .این نتایج تأثیر مثبت کود زیستی را در بهبود شرایط
تغذیهاي گیاه ثابت میکند ،که در نتیجه به دنبال تلقیح باکتريها

نتایج نشان داد که اثر اختالط کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه

در این تیمار ،کارایی تنظیمکنندگی مناسب رشد ،فعالیت

و فسفره بر عملکرد پروتئین دانه و اثر متقابل آنها از لحاظ آماري

فیزیولوژیکی و متابولیسمی در گیاه افزایش یافته است ( Ram

معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین عملکرد پروتئین دانه در اثر %50

.)Rao et al., 2007

کود اوره به همراه کود بیولوژیکی نیتروکارا و  %50کود سوپر
فسفات تریپل به همراه کود بیولوژیکی بارور 2-با  830کیلوگرم

نتیجهگیری کلی

در هکتار و کمترین عملکرد پروتئین دانه در اثر تیمار تماماً کود

نتایج کلی آزمایش نشان داد کاربرد کودهاي زیستی ازته و

زیستی نیتروکارا و بارور 2-با  329کیلوگرم در هکتار مشاهده شد

فسفره به تنهایی به دلیل عدم تأمین عناصر غذایی مورد نیاز در طول

(جدول  .)4میتوان افزایش عملکرد پروتئین دانه را در تیمار %50

دوره رشد گیاه مناسب نمیباشد .لذا اضافه کردن کودهاي

کود اوره به همراه کود بیولوژیکی نیتروکارا را ناشی از افزایش

شیمیایی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه مؤثر میباشد .در

عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه در این تیمار دانست .افزایش

این آزمایش بهترین نتیجه از لحاظ عملکرد کمی و کیفی در

میزان پروتئین دانه میتواند عمدتاً ناشی از افزایش عملکرد دانه

شرایط مصرف کودهاي زیستی توأم با مصرف  %50کود اوره و

باشد .عوامل محیطی و خصوصیات ژنتیکی گیاه نیز میتوانند بر

 50%سوپر فسفات تریپل حاصل شد.
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 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ذرت در سطوح مختلف کودهاي بیوشیمیایی نیتروژنه و فسفره-2 جدول
Table 2. Analysis of variance of studied traits in corn at different levels of chemical and biological nitrogenous and phosphorus fertilizers
عملکرد پروتئین

درجه

تعداد ردیف در بالل

تعداد دانه در ردیف

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیکی

شاخص برداشت

S.O.V

آزادي
df

Number of seeds per
row

Number of rows per
ear

Seed
weight

Grain
yield

Biological
yield

Harvest
index

تکرار

2

0.36593

1.7347

21.75

3249

9916

1.134

149.76

2

3.36148 **

32.4603 **

1246.43**

76629 **

111333 **

94.128 **

2766.44 **

4

0.10148

0.5173

26.09

1059

1649

1.380

44.83

2

3.29481 **

17.0626 **

135.24**

31532 **

27608 **

57.372 **

461.96 **

4

0.10148

0.3543

0.51

479

319

1.063

8.35

0.1256 n.s

11.48 **

195 *

1264 *

منابع تغییرات

Replication
کود نیتروژنه
Nitrogen fertilizer
1 خطاي
Error 1
کود فسفره
Phosphorus fertilizer
2 خطاي
Error 2
کود نیتروژنه × کود فسفره
Nitrogen fertilizer × Phosphorus
fertilizer
3 خطاي
Error 3
ضریب تغییرات
CV(%)

4

0.08370

n.s

1.317

n.s

Protein
yield

25.14 **

8

0.05370

0.0534

0.63

51

312

0.352

2.99

-

1.2

0.7

0.4

1.2

2.7

1.5

0.3

. و * و ** به ترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشدns
ns, *, **: non-significant and significant at 5 and 1%, respectively
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... تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره در شرایط مصرف کمپوست نیشکر بر
 مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ذرت در سطوح مختلف کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره-3 جدول
Table 3. Mean comparison of the traits of corn in different levels of chemical and biological nitrogenous and
phosphorus fertilizers
تیمارها
میانگین صفات
Treatments
Average traits
تعداد دانه در ردیف
تعداد ردیف در بالل
)%( شاخص برداشت
کود نیتروژنه
Number of seeds per
Number
of
rows
per
ear
Harvest
index (%)
Nitrogen fertilizer
row
نیتروکارا
31.14 b
14.06 c
36.51 c
Nitrocara
 نیتروکارا+  اوره25%
33.52 a
14.68 b
40.19 b
25% urea + nitrocara
 نیتروکارا+  اوره50%
34.89 a
15.28 a
42.95 a
50% urea + nitrocara
کود فسفره
Phosphorus fertilizer
2 فسفات بارور
31.66 b
14.00 b
37.08 c
Phosphate Barvar2
2 بارور+  سوپر فسفات25%
33.56 a
14.88 a
40.58 b
25% superphosphate + Barvar2
2 بارور+  سوپر فسفات50%
34.33 a
15.15a
41.98 a
50% superphosphate + Barvar2
 درصد از لحاظ آماري اختالف معنيداري با همديگر ندارند5 ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشابهي هستند؛ بر اساس آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح
Common letters in each column mean lack of significant difference in probability level of 5% with Duncan test.

 مقایسه میانگین اثر متقابل صفات مورد بررسی ذرت در سطوح مختلف کودهاي بیوشیمیایی نیتروژنه و فسفره-4 جدول
Table 4. Mean comparison of interaction effect on characteristics of corn at different levels of chemical and biological
nitrogenous and phosphorus fertilizers
تیمارها
میانگین صفات
Treatments
Average traits
وزن هزار دانه
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیکی
عملکرد پروتئین
كود نيتروژن
كود زيستي
)(گرم
)(کیلوگرم در هکتار
)(کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم در هکتار
Nitrogen fertilizer
Bio-fertilizer
Seed weight
Grain yield
Biological
Protein yield
(g)
(kg/ha)
yield (kg/ha)
(kg/ha)
2 فسفات بارور
188.68ed
4401.1 d
13397 d
329.77 f
Phosphate Barvar2
2  بارور+  سوپر فسفات25%
نيتروكارا
191.30 d
5200.6 cde
13838 cd
395.07 ef
25% superphosphate +
Barvar2
Nitrocara
2 بارور+  سوپر فسفات50%
192.97 d
5494.8 c
14047 c
429.23 e
50% superphosphate +
Barvar2
2 فسفات بارور
196.78 cd
5347.7 cd
14080 c
472.13 de
Phosphate Barvar2
2  بارور+  سوپر فسفات25%
 نيتروكارا+  اوره25%
199.96 c
6047.2 bcd
14843 bc
540.33 d
25% superphosphate +
25% urea +
Barvar2
nitrocara
2 بارور+  سوپر فسفات50%
203.81 bc
6393.9 b
15247 b
591.87 cd
50% superphosphate +
Barvar2
2 فسفات بارور
208.22 b
6141.5 bc
15178 b
623.00 c
Phosphate Barvar2
2  بارور+  سوپر فسفات25%
 نيتروكارا+  اوره50%
214.67 ab
7013.8 ab
16130 ab
749.23 b
25%
superphosphate +
50% urea +
Barvar2
nitrocara
2 بارور+  سوپر فسفات50%
220.15 a
7476.9 a
16628 a
830.00 a
50% superphosphate +
Barvar2
 درصد از لحاظ آماري اختالف معنیداري با همدیگر ندارند5 میانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابهی هستند؛ بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح
Common letters in each column mean lack of significant difference at probability level of 5% using Duncan's multiple
range test.
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Abstract
In order to determine the optimum amount of nitrogen and phosphorus fertilizers in the conditions
of application of sugar cane compost, this research was carried out as strip-plot in a randomized
complete block design with three replications. The first factor, contained different amounts of
chemical and biological nitrogen fertilizer at 3 levels 1- all through nitrocara, 2- 25% urea + nitrocara,
3-50% urea + nitrocara and the second factor, consisted chemical and biological phosphate fertilizer
in 3 levels 1- all through barvar-2 phosphate bio-fertilizer, 2- 25% triple superphosphate + barvar-2,
3- 50% triple superphosphate + barvar2. Results showed that nitrogen and phosphorous fertilizers
had a significant effect on all studied traits including number of rows per ear, number of seeds per
row, 1000 grain weight, grain yield, biological yield, harvest index and protein yield. Interaction
effect of nitrogen fertilizer and phosphorus fertilizer on grain yield, biological yield, 1000 grain
weight and protein yield was not significant but had significant effect on other traits. The maximum
grain yield and protein yield belonged to 50% urea + nitrokara and 50% triple superphosphate +
barvar2 by 7476 and 830 kg.ha-1 respectively. The minimum grain yield and protein yield were
observed for treatment of using all through nitrocara and barvar2 by 4401 and 329 kg ha-1,
respectively. In generel, the results of this experiment showed that in conditions of application of
sugarcane compost, the use of nitrogen or phosphorus fertilizer through biological and chemical
increased the quantitative and qualitative maize yield and the maximum effect obtained on 50% urea
+ nitricara and 50% superphosphate triple + barvar-2.
Keywords: Protein, sugarcane compost, grain yield, biological fertilizer, chemical fertilizer.
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